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С Т А Н О В И Щ Е 

във връзка с конкурс за избор на доцент 

 в Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки 

Професионално направление: 3.8. Икономика (финансови пазари на недвижими имоти), 

обявен в Държавен вестник, брой 80/16.10.2015 г.  

за нуждите на Висше училище по застраховане и финанси  

Автор на становището: Сава Иванов Гроздев,  

професор, доктор по математика, доктор на педагогическите науки  

   

1. Общо представяне на процедурата и кандидата 

Настоящото становище е изготвено на основание Заповед № 10/9.12.2015 г. на 

Ректора на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) – доц. д-р Григорий 

Вазов, в съответствие с чл. 4 (3) на ЗРАСРБ, чл. 2 (3) и чл. 57 (2) от Правилника за 

приложение на този закон, както и в съответствие с чл. 21, ал. 2 от Правилника за ус-

ловията и реда за заемане на академични длъжности във ВУЗФ и решение на Акаде-

мичния съвет на ВУЗФ, взето с Протокол № 2 от 26.01.2016 г. 

 В ДВ, бр. 80/16.10.2015 г. е обявен конкурс за нуждите на ВУЗФ, Учебен съвет 

„Финанси“ във връзка със заемане на академичната длъжност “доцент” в Област на 

висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; Професионално направле-

ние: 3.8. Икономика (финансови пазари на недвижими имоти). Единствен кандидат в 

конкурса е д-р Маню Тодоров Моравенов. Като член на научното жури получих достъп 

до документите и материалите на кандидата, които са оформени грижливо и дават 

възможност за обективна и пълна оценка в съответствие с изискванията на ЗРАСРБ и 

Правилника за приложението му, както и Правилника на ВУЗФ.  

 Д-р Маню Моравенов е завършил Университета за национално и световно сто-

панство през 1995 г. и СУ „Св. Кл. Охридски“ през 2007 г., като притежава квалифика-

ции финансист и икономист-информатик. Той е магистър по „Икономика и информа-

тика“ и доктор по „Финанси, кредит и застраховка”. Д-р Моравенов е дългогодишен 

преподавател във ВУЗФ и е титуляр на курсовете „Електронни борси“ в магистърската 

програма и „Финанси на недвижими имоти“ в допълнителното професионално 

обучение. Преминал е няколко специализации и е участвал в редица международни 

конференции, свързани с проблемите на капиталовите пазари и инвестициите в т. ч. в 

проведени инициативи в Токио, Бостън, Ню Йорк, Виена, Истанбул, Вилнюс, Будапеща, 

Прага, Мюнхен и Люксембург. Маню Моравенов е един от четиримата номинирани за 

приза „Мистър Икономика 2006“ за най-добри резултати в развитието на небанковия 

финансов сектор и е сред десетте финалисти за наградата „Бизнес личност на 2009“ в 

конкурса,  организиран от „Капитал медия груп“ и Нова телевизия. Д-р Моравенов има 

20-годишен опит в областта на финансите и инвестициите, пазара на недвижими имоти и 

капиталовите пазари. Той е заемал или заема ръководни длъжности в редица частни 

компании, ангажирани с инвестиции в недвижими имоти, финансово посредничество и 

консултантски услуги, както и в институции и неправителствени организации на 

българския капиталов и инвестиционен пазар. През последните години се занимава ак-
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тивно с управлението на кредитния портфейл и кредитоспособността на компаниите, 

както и с ръководство  на процесите при различните източници на финансиране, вклю-

чително IPO-та и капиталовото финансиране, емитирането на облигации, корпоратив-

ните заеми и банковото финансиране. Д-р Моравенов е един от авторите на Националния 

кодекс за корпоративно управление и е играл активна роля в създаването на 

законодателството и на инфраструктурата на регулираните капиталови пазари в 

България. Той е или е бил Председател на СД и изпълнителен директор на „ФеърПлей 

Пропъртис” АДСИЦ – дружество със специална инвестиционна цел, Изпълнителен 

директор на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънт” АД – инвестиционен посредник, 

Председател на Съвета на директорите на “СФБ Капиталов пазар” АД, Член на СД на 

„Смол Ентърпрайзис Инвестмънт Фънд (СЕИФ)” ЕАД, Директор “Търговия и надзор” 

при “Българска фондова борса – София” АД, експерт, главен експерт и ръководител на 

сектор при Комисията по ценни книжа и фондовите борси, която понастоящем е към 

Комисията за финансов надзор. Кандидатът в конкурса е професионален член на 

Кралския институт на лицензираните консултанти при инвестиции в недвижими имоти. 

 От изложеното следва, че д-р Маню Моравенов е завършен специалист, утвърден 

университетски преподавател и учен със значимо присъствие  в областта на социалните 

и стопански науки, конкретно в направление финансови пазари на недвижими имоти, 

което съвпада с професионалното направление на конкурса.  

2. Обща характеристика на дейностите на кандидата 

Цялостната научна продукция на д-р Маню Тодоров Моравенов се състои от 2 

монографии, 4 съавторства в книги и сборници, 3 студии, 12 научни статии и участия в 

конференции, както и 19 научно-популярни статии и доклади. Научната продукция, с 

която д-р Моравенов участва в конкурса, включва монографията „Финансови аспекти и 

роля на секюритизацията при инвестиции в имоти“, 4 книги в съавторство, 1 студия и 9 

статии, от които 3 в списания и 6 в сборници от конференции (2 национални, 2 между-

народни в България и 2 в чужбина), 4 научно-популярни статии. Всички статии и док-

лади са самостоятелни, като 5 от тях са на български език и 4 са на английски.    

 Монографията е посветена на финансовите аспекти и проблематиката на 

трансформациите в съвременния пазар на недвижими имоти чрез прилагане на  

секюритизация. Авторът изследва измененията във финансовите структури и процеси, 

обслужващи  инвестициите в недвижими имоти въз основа на емпирични и сравнителни 

данни и коментари, както и въз основа на анализ на приложението на финансите при 

инвестиции в имоти и връзката на финансовия анализ и оценката на имотите с оценката 

на инвестиции, формиращи капиталовите пазари. Монографията съдържа модели и 

анализи при инвестициите в недвижими имоти и при финансирането на инвеститорите в 

недвижими имоти; емпирична информация за пазара на недвижими имоти в България и 

анализ на неговото развитие; емпирична информация за глобалния пазар на недвижими 

имоти и изводи за тенденциите за неговото развитие; изследване на механизмите на 

секюритизация на недвижими имоти както в България, така и в света.  

 Приносите в останалите публикации на кандидата включват: изследване на 

съвременния модел на инвестиционни решения с използване на теорията на 

недвижимите имоти, теорията на капиталовите пазари и финансовата теория при раз-

личните етапи на инвестиционните решения; класификация на сегментите на пазара на 

недвижими имоти; анализ на развитието и спецификите на пазарите на недвижими 

имоти; изследване ролята на финансите в предприемачеството и инвестирането в 
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недвижими имоти; изследване на корпоративното управление и по-специално на 

финансовото управление на АДСИЦ; модели за оценка на инвестиционни проекти в 

недвижими имоти с измерване на доходност и оценяване на рискове; изследване на 

секюритизацията на недвижимите имоти, на ролята на  АДСИЦ и тяхното влияние върху 

съвременния пазар на недвижими имоти; изследване на връзката между капиталовите 

пазари и пазарите на недвижимите имоти.  

 Съгласно представения списък с цитирания, монографията, с която кандидатът не 

участва в конкурса, Моравенов, М. „Развитие на фондовия пазар в България и насоки за 

подобряване на неговата ефективност“, София: Сиела, 2004 г., е цитирана 6 пъти, от 

които 1 път от чужд автор в монография. Други цитирания не са представени.    

 В заключение може да се каже, че научните резултати на д-р Маню Тодоров 

Моравенов са стойностни и са достатъчни по отношение на изискванията за заемане на 

академичната длъжност “доцент”. Изрично следва да се подчертае богатата и разнооб-

разна научно-приложна продукция на кандидата.  

3. Критични бележки и препоръки 

Нямам критични бележки към кандидата.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

От изложеното се вижда, че д-р Маню Тодоров Моравенов е утвърден специалист в 

своята област на финансовите пазари на недвижими имоти.  Това ми дава основание да 

заключа, че трудовете, преподавателската дейност и качествата  на кандидата удовлет-

воряват изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за неговото прилагане, както и Правил-

ника на Висшето училище по застраховане и финанси за развитие на академичния 

състав, предявявани към кандидати за получаване на академичната длъжност “доцент”. 

Давам положително заключение относно избора за “доцент” на д-р Маню Тодоров 

Моравенов и си позволявам да предложа на почитаемите членове на Научното жури да 

подкрепят тази кандидатура и да се направи предложение до Академичния съвет на 

Висшето училище по застраховане и финанси да избере д-р Маньо Тодоров Моравенов 

за “доцент” в Област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; 

Професионално направление: 3.8. Икономика (финансови пазари на недвижими имоти). 

 

 

София, 21 февруари 2016 г.                           Изготвил становището:  

 

 

 

 

                                                                                                      (проф. дпн Сава Гроздев) 

 


